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Ogłoszenie nr 510023990-N-2020 z dnia 10-02-2020 r.

Gmina Purda: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA
REALIZACJĘ Dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy dróg na terenie gminy

Purda: „Przebudowa drogi gminnej nr 165020N Marcinkowo - Purdka, gm. Purda”
„Przebudowa drogi gminnej Ostrzeszewo - Szczęsne, gm. Purda” „Przebudowa drogi gminnej nr

165004N Silice – droga krajowa nr 53, gm. Purda”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 505534-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540017073-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Purda, Krajowy numer identyfikacyjny 51074318900000, ul. Purda  19, 11-030  Purda,
woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 122 223, e-mail r.bak@purda.pl, faks
895 122 280. 
Adres strony internetowej (url): https://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA REALIZACJĘ
Dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy dróg na terenie gminy Purda:
„Przebudowa drogi gminnej nr 165020N Marcinkowo - Purdka, gm. Purda” „Przebudowa drogi
gminnej Ostrzeszewo - Szczęsne, gm. Purda” „Przebudowa drogi gminnej nr 165004N Silice –
droga krajowa nr 53, gm. Purda”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.5.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
przebudowy dróg na terenie gminy Purda: „Przebudowa drogi gminnej nr 165020N Marcinkowo
- Purdka, gm. Purda” „Przebudowa drogi gminnej Ostrzeszewo - Szczęsne, gm. Purda”
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„Przebudowa drogi gminnej nr 165004N Silice – droga krajowa nr 53, gm. Purda.” 2. W zakresie
przedmiotu zamówienia przewidziano do realizacji: Wykonanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej przebudowy dróg na terenie gminy Purda: „Przebudowa drogi gminnej nr
165020N Marcinkowo - Purdka, gm. Purda” Zamówienie obejmuje roboty projektowe:
opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego przebudowy drogi wraz z
niezbędnymi branżami - 5 kpl. uzyskanie dla opracowanego projektu wynikających z przepisów:
kartę informacyjną przedsięwzięcia, decyzji lokalizacji celu publicznego, pozwolenia wodno-
prawnego i innych opinii, uzgodnień i innych wymaganych dokumentów niezbędnych do
uzyskania pozwoleń na realizację robót, sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót – 5 kpl. Opracowanie kosztorysów inwestorskich – 5 kpl plus wersja edytowana w
programie kosztorysowym Opracowanie przedmiarów robót – 5 kpl. Plus wersja edytowalna w
programie kosztorysowym opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu – 5 kpl. uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych pełnienie nadzoru autorskiego przez autora
projektu. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagane przepisami normy, warunki
techniczne oraz posiadać niezbędne uzgodnienia i dokumenty konieczne do jej zatwierdzenia i
uzyskania pozwolenia na wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia. Dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne powinny spełniać w szczególności wymogi określone w
wymaganiach ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 tj.), Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalnoużytkowego. (Dz. U. 2013 r., poz. 1129 tj.) i w zakresie
wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 tj.). W
wyniku opracowanej dokumentacji Zamawiający otrzyma dokumentację pozwalającą uzyskać
obiekt o następujących parametrach technicznych: Parametry techniczne drogi gminnej nr
165020N Marcinkowo-Purdka: podstawowy przekrój jezdni 1/2 prędkość projektowa na terenie
zabudowy 40 km/h prędkość projektowa poza terenem zabudowy 50 km/h klasa drogi L
kategoria obciążenia ruchem min. KR - 2 o nawierzchni z kostki betonowej (w zabudowie),
nawierzchnia bitumiczna (poza zabudową), całkowita długość ok. 1,7 km całkowita
powierzchnia pasa drogowego objęta opracowaniem ok. 1,8 ha poszerzenie pasa drogowego na
odcinku ok. 280 m całkowita powierzchnia poszerzenia pasa drogowego ok. 0,14 ha nośność
nawierzchni 115 kN odwodnienie drogi poprzez kanalizację, rowy odwadniające z niezbędnymi
urządzeniami), projekt budowy wjazdów i przepustów gospodarka zielenią (wycinka
kolidujących drzew i krzewów lub ich właściwe zabezpieczenie) Dokumentacja winna
obejmować dokumentacje na przebudowę kolizji zgodnie z warunkami technicznymi gestorów,
zarządców- przebudowa (przełożenie poza obręb drogi) lub zabezpieczenie kolidujących
urządzeń obcych: tj. sieć wod. kan., gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna nN i SN,
Szczegóły dotyczące zakresu prac projektowych przedstawia mapa (Załącznik nr 9 do SIWZ).
Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy dróg na terenie gminy Purda:
„Przebudowa drogi gminnej Ostrzeszewo - Szczęsne, gm. Purda” Zamówienie obejmuje roboty
projektowe: opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego przebudowy
drogi wraz z niezbędnymi branżami - 5 kpl. uzyskanie dla opracowanego projektu wynikających
z przepisów: kartę informacyjną przedsięwzięcia, decyzji lokalizacji celu publicznego,
pozwolenia wodno-prawnego i innych opinii, uzgodnień i innych wymaganych dokumentów
niezbędnych do uzyskania pozwoleń na realizację robót, sporządzenie specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót – 5 kpl. Opracowanie kosztorysów inwestorskich – 5 kpl plus wersja
edytowana w programie kosztorysowym Opracowanie przedmiarów robót – 5 kpl. Plus wersja
edytowalna w programie kosztorysowym opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu – 5
kpl. uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych pełnienie nadzoru autorskiego
przez autora projektu. Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagane przepisami normy,
warunki techniczne oraz posiadać niezbędne uzgodnienia i dokumenty konieczne do jej
zatwierdzenia i uzyskania pozwolenia na wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia.
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne powinny spełniać w szczególności wymogi
określone w wymaganiach ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 tj.),
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. 2013 r., poz. 1129 tj.) i w
zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 tj.). W
wyniku opracowanej dokumentacji Zamawiający otrzyma dokumentację pozwalającą uzyskać
obiekt o następujących parametrach technicznych: Parametry techniczne drogi gminnej (brak
numeru administracyjnego drogi) Ostrzeszewo – Szczęsne: podstawowy przekrój jezdni 1/2
prędkość projektowa na terenie zabudowy 40 km/h prędkość projektowa poza terenem zabudowy
50 km/h klasa drogi L kategoria obciążenia ruchem min. KR – 2 o nawierzchni z kostki
betonowej całkowita długość ok. 1,2 km całkowita powierzchnia pasa drogowego objęta
opracowaniem ok. 0,82 ha poszerzenie pasa drogowego na odcinku ok. 115 m całkowita
powierzchnia poszerzenia pasa drogowego ok. 0,05 ha nośność nawierzchni 115 kN odwodnienie
drogi poprzez kanalizację, rowy odwadniające z niezbędnymi urządzeniami), projekt budowy
wjazdów i przepustów gospodarka zielenią (wycinka kolidujących drzew i krzewów lub ich
właściwe zabezpieczenie) Dokumentacja winna obejmować dokumentacje na przebudowę kolizji
zgodnie z warunkami technicznymi gestorów, zarządców- przebudowa (przełożenie poza obręb
drogi) lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych: tj. sieć wod. kan., gazowa,
teletechniczna, elektroenergetyczna nN i SN, Szczegóły dotyczące zakresu prac projektowych
przedstawia mapa (Załącznik nr 9 do SIWZ). Wykonanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej przebudowy dróg na terenie gminy Purda: „Przebudowa drogi gminnej nr
165004N Silice – droga krajowa nr 53, gm. Purda.” Zamówienie obejmuje roboty projektowe:
opracowanie kompletnego projektu budowlanego - wykonawczego przebudowy drogi wraz z
niezbędnymi branżami - 5 kpl. uzyskanie dla opracowanego projektu wynikających z przepisów:
kartę informacyjną przedsięwzięcia, decyzji lokalizacji celu publicznego, pozwolenia wodno-
prawnego i innych opinii, uzgodnień i innych wymaganych dokumentów niezbędnych do
uzyskania pozwoleń na realizację robót, sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót – 5 kpl. opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu – 5 kpl. Opracowanie
kosztorysów inwestorskich – 5 kpl plus wersja edytowana w programie kosztorysowym
Opracowanie przedmiarów robót – 5 kpl. Plus wersja edytowalna w programie kosztorysowym
opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu – 5 kpl. uzyskanie pozwolenia na
prowadzenie robót budowlanych pełnienie nadzoru autorskiego przez autora projektu.
Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagane przepisami normy, warunki techniczne
oraz posiadać niezbędne uzgodnienia i dokumenty konieczne do jej zatwierdzenia i uzyskania
pozwolenia na wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia. Dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne powinny spełniać w szczególności wymogi określone w wymaganiach
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 tj.), Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. 2013 r., poz. 1129 tj.) i w zakresie wynikającym z
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935 tj.). W wyniku opracowanej
dokumentacji Zamawiający otrzyma dokumentację pozwalającą uzyskać obiekt o następujących
parametrach technicznych: Parametry techniczne drogi gminnej nr 165004N Silice - DK 53
podstawowy przekrój jezdni 1/2 prędkość projektowa na terenie zabudowy 40 km/h prędkość
projektowa poza terenem zabudowy 50 km/h klasa drogi L kategoria obciążenia ruchem min. KR
- 2 o nawierzchni z kostki betonowej całkowita długość ok. 1,6 km całkowita powierzchnia pasa
drogowego objęta opracowaniem ok. 1,8 ha nośność nawierzchni 115 kN odwodnienie drogi
poprzez kanalizację, rowy odwadniające z niezbędnymi urządzeniami), projekt budowy wjazdów
i przepustów gospodarka zielenią (wycinka kolidujących drzew i krzewów lub ich właściwe
zabezpieczenie) Dokumentacja winna obejmować dokumentacje na przebudowę kolizji zgodnie
z warunkami technicznymi gestorów, zarządcówprzebudowa (przełożenie poza obręb drogi) lub
zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych: tj. sieć wod. kan., gazowa, teletechniczna,
elektroenergetyczna nN i SN, Szczegóły dotyczące zakresu prac projektowych przedstawia mapa
(Załącznik nr 9 do SIWZ). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 9
do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
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nie
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 79421200-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W dniu 05 lutego 2020 r. o godzinie 11:30 miało miejsce otwarcie ofert w przedmiotowym
postępowaniu. Na jawnej sesji otwarcia podano kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, tj. 180 459,05 złotych brutto. Do upływu terminu składania ofert
wpłynęło 6 ofert: 1. mgr inż. Łukasz Kotulski, PRO-DESIGNERS, ul. Aleksandry Gabrysiak
23D/1, 80-175 Gdańsk. Cena brutto oferty – 390 709,50 zł brutto; 2. Drogowskaz S.C., M.
Gwiazdowski, A. Sosnowski, ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Białystok. Cena brutto oferty – 274
290,00 zł brutto; 3. NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o., ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542
Olsztyn. Cena brutto oferty – 361 002,54 zł brutto; 4. Arkas-Projekt Sp. z o.o., Sp. K., Al.
Piłsudskiego 70a, 10-450 Olsztyn. Cena brutto oferty – 362 850,00 zł brutto; 5. Pracownia
Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów „DROMOS” Sp. z o.o., ul. Polna 1b/10, 10-059
Olsztyn. Cena brutto oferty – 571 950,00 zł brutto; 6. Sigma Transfer Sp. z o.o., ul. Wodnika 34,
11-034 Tomaszkowo. Cena brutto oferty – 334 191,00 zł brutto; Zamawiający unieważnia
przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.
4 ustawy Pzp., ponieważ cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


